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                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       
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Številka: 371-556/2019 

Številka javnega naročila: JN-G-15/2019 

Datum: 15. 10. 2019 

 

 

SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA 

NAROČILA: 
 

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, 

pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban 
 

 

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bila objavljena na 

portalu javnih naročil RS, dne 8. 10. 2019, pod številko JN006995/2019-B01: 

 

1. Naročnik celoten popis del spremeni, v naslednjih točkah: vsebina glav, zaporedne 

številke postavk, zaporedne številke sklopov v skupni rekapitulaciji, oštevilčenje 

poglavij popisa del (v naslovih), količine pri postavkah za oblaganje z masivno oblogo 

zidov, označitev zavihkov, dodane formule, dodane vrstice (enota, količina, cena/enoto, 

cena). 

 

2. Naročnik iz popisa del črta naslednje postavke iz poglavja I PREDDELA iz: 

- Popisa 3a - kolesarska in pločnik:  

 37. Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in 

usmerjanjem s semaforji. 

 38. Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov 

 39. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov 
 

- Popisa 4a – cesta: 

 31. Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in 

usmerjanjem s semaforji. 

 32. Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov 

 33. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov 

 

- Popisa 6a - krožišče: 

  31. Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in 

usmerjanjem s semaforji. 

 32. Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov 

 33. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov 
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3. Naročnik spreminja naslednje postavke iz: 

- Popisa 3a - kolesarska in pločnik,  

 poglavje III. Voziščne konstrukcije tako, da se na novo glasi: 

4. Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A3, v debelini 

8 cm, (lokalna cesta). 

 

 poglavje V. Gradbeno obrtniška dela tako, da se na novo glasi: 

10. Oblaganje zidov z obdelanim kamnom iz peščenjaka vezanim s cementno 

malto v debelini 11-15 cm.  

Masivna obloga debeline 10-12 cm, pravokotne oblike, višina 10-20 cm, 

dolžina 20-30 cm. 

Debelina cementne malte med oblogo in zidom 3-5 cm. 

Širina fug med kamni 1-2 cm, globina fug 2-3 cm. 

Vključno s predhodnim cementnim pobrizgom. 

m2                       263 
 

18. Dobava in montaža dvodmodulne avtobusne čakalnice dimenzije 4500 x 

1800 mm, inox konstrukcija iz cevi fi 50mm, inox strešna konstrukcija iz 

pravokotnih cevi, hrbtna zaščita, bočna in polovična sprednja zaščita iz 

kaljenega stekla, klop, UV obstojna kritina, napisi oz. oznake, na 

predhodno izvedeno talno ploščo s pasovnimi temelji in  z vgrajenimi 

pripadajočimi sidri. (kot npr. TARA-G d.o.o.) 

 

- Popisa 4a – cesta,  

 poglavje III. Voziščne konstrukcije tako, da se na novo glasi: 

4. Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A3, v 

debelini 8 cm, (lokalna cesta). 

 

 poglavje V. Gradbeno obrtniška dela tako, da se na novo glasijo: 

10. Oblaganje zidov z obdelanim kamnom iz peščenjaka vezanim s cementno 

malto v debelini 11-15 cm.  

Masivna obloga debeline 10-12 cm, pravokotne oblike, višina 10-20 cm, 

dolžina 20-30 cm. 

Debelina cementne malte med oblogo in zidom 3-5 cm. 

Širina fug med kamni 1-2 cm, globina fug 2-3 cm. 

Vključno s predhodnim cementnim pobrizgom. 

m2                       165 
 

16. Izdelava varovalne ograje na kroni opornega zidu iz betonskih stebrov 

prereza 40x40 cm, višine 1,0 m ter dvojnih horizontalnih preč iz jeklene 

cevi premera 60 mm, stebri na osnem razmaku 2,6 m. 

 

- Popisa 6a - krožišče:  

 poglavje III. Voziščne konstrukcije tako, da se na novo glasi: 

4. Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A3, v 

debelini 8 cm, (lokalna cesta). 

 

 poglavje V. Gradbeno obrtniška dela tako, da se na novo glasijo: 

10. Oblaganje zidov z obdelanim kamnom iz peščenjaka vezanim s cementno 

malto v debelini 11-15 cm.  

Masivna obloga debeline 10-12 cm, pravokotne oblike, višina 10-20 cm, 

dolžina 20-30 cm. 



 3 

 

Debelina cementne malte med oblogo in zidom 3-5 cm. 

Širina fug med kamni 1-2 cm, globina fug 2-3 cm. 

Vključno s predhodnim cementnim pobrizgom. 

m2                       158 

 

4. Naročnik dodaja nov popis del in sicer 7a Podaljšanje meteornega kanala M2D. 

 

5. Naročnik spreminja drugi odstavek v poglavju 2.15 Ostalo, pod naslovom Opozorila 

ponudnikom in izbranemu ponudniku tako, da se na novo glasi: 

V primeru preseganja naročnikovih zagotovljenih sredstev si naročnik pridržuje pravico 

ne oddaje 2. etape: km 3,290 - km 3,410 - krožišče - 2. faza. In 1D etape – Podaljšanje 

meteornega kanala M2D. 

 

6. Naročnik spreminja pogoj v poglavju Ekonomski in finančni položaj pod številko 3.1.21., 

ki se nanaša na boniteto ponudnika in sicer, tako da se glasi: 

Ponudnik mora izpolnjevati bonitetno oceno najmanj SB7 ali boljšo, določeno z 

modelom S.BON AJPES ali enakovrednim modelom. Pogoj morajo izpolnjevati 

ponudnik in vsi partnerji v skupni ponudbi. 

Dokazilo: S.BON obrazec o osnovni bonitetni informaciji ponudnika (S.BON1) izdan s 

strani AJPES-a. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. 

 

 

 

Zaradi spremenjenega in dopolnjenega popisa del naročnik na spletni strani 

https://www.koper.si/sl/tenders/javni-razpis-za-obnovo-slemenske-ceste-v-hrvatinih-in-

izgradnja-kolesarske-in-pes-poti/ prilaga nov, popravljen popis del v celoti, katerega morajo 

ponudniki upoštevati in priložiti dokumentaciji. 

 

 

 ŽUPAN  

 Aleš Bržan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

- Objava na portalu javnih naročil RS. 

https://www.koper.si/sl/tenders/javni-razpis-za-obnovo-slemenske-ceste-v-hrvatinih-in-izgradnja-kolesarske-in-pes-poti/
https://www.koper.si/sl/tenders/javni-razpis-za-obnovo-slemenske-ceste-v-hrvatinih-in-izgradnja-kolesarske-in-pes-poti/

